
5ΑΥΣΤΡΑΛΙΑO ΚΟΣΜΟΣ ΤΗΣ ΤΡΙΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ WEDNESDAY 5 OCTOBER 2016

                         

 
EORTH AGIOU DHMHTRIOU  QUEANBEYAN 

 
@Opw"  kavqe crovno  !etsi kaiv  jefevto" qav eJortasqh`  megaloprepẁ" 
hJ eJorthv toù Megalomavrturo" kaiv qaumatourgoù   JAgivou Dhmhtrivou toù Muroblhvtou. 
 
JO  JEsperinov" thvn Trivth  25hn  jOktwbrivou qav telesqh̀/ w@ran 7.00 m.m.  
 
JO   @Orqro" kaiv hJ Qeiva Leitourgiva qav telesqh` Tertavrth 26hn  jOktwbrivou kaiv w@ran  
 8.30 p.m.- 11.30 p.m.  
 
Metav thvn Qeivan Leitourgivan  26hn   jOktwbrivou, qav ajkolouqhvsh/ B.B.Q. 
 
jEpivsh", thvn 30hn  Oktwbrivou hJmevra Kuriakhv, metav thvn Qeivan Leitourgivan qav givnh/ 
B.B.Q. diav o@sou" devn duvnantai nav e!lqoun stov proskuvnhma thvn 26hn   jOktwbrivou. 
 
Parakalouvme touv" ojrganwtav", poù e!rcontai mev lewforeiva, ajpov tav diavfora mevrh th̀" 
Aujstraliva" stov proskuvnhma tou~   JAgivou Dhmhtrivou, nav thlefwnhvsoun ejgkaivrw" kaiv nav 
dhlwvsoun tovn ajriqmovn tẁn lewforeivwn diav thvn kalutevran ejxuphrevthsin tẁn 
proskunhtw`n. 
 
Parwtruvnomen thvn summetochvn o@lwn tẁn eujsebw`n, ajpov o@le" tiv" ejnorive" kaiv 
ajdelfovthte". 
 
Thl.  Patrov"   Kwnstantivnou   (02)62971789 Mobile: 0411407207  
 
 jEk toù  jEkklhsiastikoù Sumboulivou  ejnoriva"   JAgivou Dhmhtrivou- Queanbeyan 

Ιερά Αρχιεπισκοπή Αυστραλίας

ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΚΕΝΤΡΟΝ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΠΑΡOIΚΙΑΚΟΣ ΕΡΑΝΟΣ
Το Ελληνικό Κέντρο Προνοίας οργανώνει Παρoικιακό Έρανο µε σκοπό τη 

συγκέντρωση ειδών πρώτης ανάγκης όπως:

 α) Ενδύµατα (για άνδρες, γυναίκες, παιδιά)
 β) Κονσερβοποιηµένα ή σε πακέτα φαγητά
 γ) Αντικείµενα του σπιτιού (δώρα, είδη κουζίνας κ.λ.π.)
 δ) Παιχνίδια ή άλλα δώρα για παιδιά και µεγάλους
 ε) ∆ωρεές 

Ότι συγκεντρωθεί θα προσφερθούν σε οικογένειες και Οργανισµούς 
για την εξυπηρέτηση διαφόρων αναγκών.

Η συλλογή θα γίνει:

Παρασκευή, 7 Οκτωβρίου 2016
Από τις 9:00 π.µ. µέχρι τις 4:00 µ.µ.

Στο ∆ηµαρχείο του Marrickville (303 Marrickville Road, Marrickville).
ΠΡΟΣΟΧΗ:  Παρακαλούμε να μην αφήνετε πράγματα πριν ή μετά την προκαθορισμένη μέρα.

Greek Orthodox Archdiocese of Australia

GREEK WELFARE CENTRE

 COMMUNITY APPEAL
The Greek Welfare Centre is organising a Community Appeal.

 The following items could be donated:
 a) Clothing (New and Used)
 b) Cans or Packets of Food Items
 c) Household Items (New and Old)
 d) Games / Toys / Presents (for kids and adults)
 e) Donations / Money Vouchers

All items collected will be donated to various families and charitable organisations.

The collection will take place:

Friday, 7th October 2016
9:00 a.m. – 4:00 p.m.

at Marrickville Town Hall 303 Marrickville Road, Marrickville.
Please note: Please do not leave any items before or after the appointed day.

For more information: Tel: 9516 2188   Fax: 9516 3177 Email: admin@greekwelfarecentre.net.au

Ζευγάρι με σύνδρομο Down 
θέλει να παντρευτεί παρά 
τις αντιρρήσεις των γονιών
Α ντίθετοι είναι οι γονείς νεαρού ζευγα-

ριού µε σύνδροµο Down στην επιθυµία 
των παιδιών τους να παντρευτούν και να 
δηµιουργήσουν οικογένεια. H συγκινη-

τική ιστορία του νεαρού ζευγαριού από το Κου-
ίνσλαντ προβλήθηκε στο ABC και στην εκποµπή  
Australian Story. Ο 25χρονος Michael Cox και 
η 21χρονη Taylor Anderton γνωρίστηκαν πριν 
έξι χρόνια, καθώς και οι δύο συµµετείχαν σε κο-
λυµβητικούς αγώνες και το 2015 ταξίδεψαν στις 
ΗΠΑ και αρραβωνιάστηκαν. Όµως, ενώ το νεαρό 
ζευγάρι επιθυµεί να κάνει το επόµενο βήµα και 
να παντρευτεί για να δηµιουργήσει οικογένεια, οι 
γονείς του είναι αντίθετοι επειδή και οι δύο έχουν 
σύνδροµο Down. Η µητέρα της Taylor δηλώνει: 
«Θέλουν να παντρευτούν και να κάνουν παιδιά 
και αυτό µε αγχώνει, µε φοβίζει και µε κάνει να 
ανησυχώ». Από την δική του πλευρά, ο πατέρας 
του 25χρονου Michael υποστηρίζει: «∆εν βλέπω 
ότι το να γίνουν γονείς είναι κάτι που µπορούν να 
κατορθώσουν» και η µητέρα του τόνισε: «Θα είναι 
πολύ δύσκολο να είσαι παιδί γονιών µε σύνδρο-
µο Down, που οι γονείς δεν µπορούν να δουλέ-
ψουν, να έχουν αυτοκίνητο ή να βοηθήσουν τα 
παιδιά τους στα µαθήµατα». Οι γονείς των δύο 

νέων έχουν δηλώσει ότι στηρίζουν την σχέση 
τους, αλλά χαρακτήρισαν έναν ενδεχόµενο γάµο 
και την απόκτηση παιδιών «µη ρεαλιστικές προσ-
δοκίες». Ο 25χρονος Michael επιµένει να γίνει 
αυτός ο γάµος και αναφέρει: «Ξέρω ότι εγώ και η 
Taylor έχουµε τα προσόντα για να παντρευτούµε 
και να δηµιουργήσουµε την δική µας οικογένεια. 
Θέλουµε τέσσερα παιδιά, τρεις κόρες και έναν 
γιο».

Νεαρά µέλη της Aκαδηµίας 
Gladesville Ryde Magic είχαν 
την ευκαιρία να συναντήσουν 
ποδοσφαιριστές της πρώτης 
οµάδας του Ολυµπιακού
Παίκτες του Ολυµπιακού γνώρισαν τα µέλη της 
Ακαδηµίας της Gladesville Ryde Magic από την 
Αυστραλία. Η οµάδα από το Σίδνεϊ που πραγµατο-
ποιεί επίσκεψη στην Ελλάδα και φιλοξενείται από 
τον Ολυµπιακό παρακολούθησε την Κυριακή τον 
αγώνα Νέων µε την ΑΕΚ στον Ρέντη και στο ηµί-
χρονο είχε την τύχη να ... συναντήσει τα αστέρια 
του Ολυµπιακού. 
 Ο Ντοµίνγκες, ο Καρντόσο, ο Ντε Λα Μπέγια και 
πολλά ακόµη µέλη της οµάδας καλωσόρισαν τα 
παιδιά από την Αυστραλία, τους υπέγραψαν αυτό-
γραφα και φυσικά φωτογραφήθηκαν µαζί τους. Με 
τα παιδιά να τους εύχονται ότι καλύτερο για την 
συνέχεια.




